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Mūsu fokuss – klients, apkārtējās vides aizsardzība, piegādes ķēdes 
drošība, energoefektivitātes, kā arī darbinieku veselības un darba drošības 
nodrošināšana. 

 
Mēs uzturam pastāvīgu kontaktu ar klientiem un ieinteresētajām pusēm ar 
mērķi: 

• Izzināt un nodrošināt ieinteresēto pušu vajadzības, vēlmes un cerības; 
• Saņemt atgriezenisko saiti klientu apmierinātības novērtēšanai; 
• Patīkami pārsteigt klientus ar mūsu produkciju un apkalpošanu; 
• Sniegt ekspertu atbalstu; 
• Palīdzēt uzlabot ilgtspējas sniegumu, piedāvājot atjaunojamus un 

pārstrādājamus produktus un palīdzot samazināt oglekļa emisijas un 
efektīvi izmantot resursus; 

• Nodrošināt godīgas uzņēmējdarbības ētikas principu ievērošanu; 
• Sniegt finansiālu atbalstu un ziedojumus mazāk aizsargātām sabiedrības 

daļām. 
 

Mēs nodrošinām vides aspektu vadību, kas saistīti ar uzņēmuma darbību: 
 

• Apzinīgi izmantojot dabas resursus; 
• Analizējot un samazinot iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi; 
• Pēc iespējas palielinot materiālu otrreizēju izmantošanu un 
• Nodrošinot atkritumu šķirošanu un pārstrādi. 

 
Mēs pastāvīgi uzlabojam energoefektivitātes sistēmas darbību, 
nepārtraukti kontrolējot un vadot energo snieguma rādītājus. 
 
Mēs veicam pasākumus: 
 

• Pārvadājamo kravu drošības un neaizskaramības nodrošināšanai; 
• Sabiedrības, personāla, iekārtu un uzņēmuma īpašuma aizsardzībai no 

potenciālas kaitīgās uzņēmuma darbības ietekmes vai ietekmes, kas 
radusies ārkārtas situāciju rezultātā. 

 
Galvenā uzņēmuma vērtība – darbinieki. Mēs: 

• Ļoti augstu vērtējam katra uzņēmuma darbinieka ieguldījumu; 
• Radām atvērtu, godīgu, cieņas pilnu darba atmosfēru, lai darbinieki varētu 

atklāt savas spējas, saņemt atbilstošu sava darba novērtējumu un 
paaugstināt kvalifikāciju; 

• Radām drošu un augsti efektīvu darba vidi, nodrošinot darbinieku 
veselības uzturēšanu un darbaspēju saglabāšanu, paužot kategorisku 
attieksmi pret personām, kas lieto alkoholu un narkotiskās vielas; 

• Nosakām atbilstošu darba un atpūtas laiku, kā arī izstrādājam godīgu 
darba apmaksas sistēmu. 
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Ikkatrs SIA KRONUS darbinieks atbild par uzņēmuma politikas ievērošanu! 

 

Lai izpildītu augstāk minēto apņemšanos, nospraustos mērķus un 
noteiktos uzdevumus, augstākā vadība rada darba vidi un nodrošina 
resursus: 

• risku novērtēšanai, kvalitātes, ietekmes uz vidi, energoefektivitātes un 
piegādes ķēdes drošības mērķu un uzdevumu noteikšanai; 

• saistošo normatīvo prasību izpildei; 

• pastāvīgai tehnoloģisko procesu pilnveidošanai;  

• pastāvīgai personāla kvalifikācijas paaugstināšanai;  

• jaunu produktu, pakalpojumu un procesu ietekmes uz vidi un 
energoefektivitātes sniegumu noteikšanai;  

• energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkšana; 

• projektu izstrādei, kur tiek ņemta vērā energoefektivitāte un ietekme uz 
apkārtējo vidi;  

• procesu uzlabošanai un informācijas sniegšanai par sasniegtajiem 
ilgtspējas rādītājiem;  

• piegāžu ķēdes drošības garantēšanai, nodrošinot informācijas apmaiņu 
un pastāvīgi analizējot uzņēmumā iegūto un no ieinteresētajām pusēm 
saņemto informāciju, kas attiecas uz piegāžu ķēdes drošību; 

• lai veiktu darbinieku atlasi vai to nodarbināšanu, nepieļaujot diskrimināciju 
pēc cilvēka rases, reliģijas, dzimuma, ģimenes stāvokļa vai grūtniecības, 
vecuma, politiskajiem uzskatiem, nacionālās piederības, invaliditātes, 
veselības stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citu iemeslu dēļ; 

• lai gan uzņēmuma vadība, gan darbinieki būtu gatavi rīkoties, lai novērstu 
iespējamas avārijas, ugunsgrēkus un ārkārtas situācijas. 
 
 
 

Ja nav juridisku ierobežojumu, visiem darbiniekiem, ieskaitot  darbuzņēmējus un 
apakšuzņēmējus, ir vienādas tiesības un sociālais atbalsts.  
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